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GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH 

 

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Quyết định số 3322/QĐ-BNN-KHCN ngày 08/8/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng 

các Tổng cục, Cục, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về cấp, thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng 

nhận; chỉ định tổ chức kiểm định, giám định lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn; 

Căn cứ Hồ sơ đăng ký hoạt động giám định của Công ty Cổ phần Dịch vụ 

và Giám định Bảo Minh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Cơ điện, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển 

nông thôn chứng nhận: 

1. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giám định Bảo Minh: 

- Địa chỉ: 85 Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.  

- Điện thoại: 0911768008  Email: info@baominhinspection.com  

  Đã đăng ký hoạt động giám định đối với ngành nông nghiệp trong lĩnh 

vực  máy, thiết bị dùng trong nông nghiệp (Chi tiết tại Danh mục kèm theo). 

2. Số đăng ký: GĐ 10 - 22 BNN 

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục trưởng (để b/c) ; 

- Bộ KH&CN (để b/c);  

- Vụ KHCN&MT (để b/c);  
- Trung tâm Tin học và TK (để đăng tải); 
- Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giám định 

   Bảo Minh (để th/h); 

- Lưu: VT, CĐ (10b). 

      KT. CỤC TRƯỞNG 

      PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Tiến 



 
 DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH 

(Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định số: 294  /KTHT-CĐ 

ngày 12 / 4 /2022 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) 

 

 

TT Tên sản phẩm/hàng hóa Quy chuẩn/tiêu chuẩn 

1 Máy kéo dùng trong nông lâm nghiệp  

- Máy kéo tiêu chuẩn TCVN 8744-1: 2011 

- Máy kéo nhỏ và máy kéo vết bánh hẹp TCVN 8744-2:2012 

2 Máy gặt đập liên hợp 
TCVN 6818-1:2010 

TCVN 6818-7:2011 

3 Máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay 
TCVN 8746:2011 

TCVN 8803: 2012 

4 Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai 

 

QCVN 01-182: 

2015/BNNPTNT 
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